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 ฉนัอาจไดร้บัหนงัสอืฟ้องขบัไลส่ าหรบัการไมจ่า่ยคา่เชา่หลงัวนัที ่24 กรกฎาคม 2020 ใชห่รอืไม?่ 
ใช ่ยกเวน้วา่การระงับการฟ้องขบัไลช่ัว่คราวขยายเวลาออกไปตามกฎหมายของรัฐหรอืของทอ้งถิน่ 
เริม่ตน้ในวันที ่25 กรกฎาคม 2020 หน่วยงานเกีย่วกบัทีพั่กอาศัยสาธารณะ (PHA) 
หรอืเจา้ของทีส่ามารถสง่หนังสอืฟ้องขบัไลใ่หค้ณุไดห้ากคณุไมจ่า่ยคา่เชา่หรอืท าขอ้ตกลงการจา่ยเงนิคนื 
กฎหมายรัฐบาลกลางตามกฎหมาย CARES 
ก าหนดใหห้นังสอืเตอืนทีแ่จง้ใหเ้มือ่ส ิน้สดุการระงับชัว่คราวตอ้งมเีวลาใหผู้เ้ชา่อยา่งนอ้ย 30 
วันในการยา้ยออกจากทีพ่ัก แตห่นังสอืเตอืนอาจใหเ้วลายาวนานขึน้ไดต้ามกฎหมายของรัฐหรอืของทอ้งถิน่ 
หากคณุไดรั้บหนังสอืฟ้องขบัไลค่ณุตอ้งปฏบิตัติามขัน้ตอนของทอ้งถิน่ในการด าเนนิคดฟ้ีองขบัไล ่ 
หากคณุรูส้กึวา่คณุถกูฟ้องขบัไลอ่ยา่งไมเ่ป็นธรรม 
ใหต้ดิตอ่องคก์รชว่ยเหลอืทางกฎหมายหรอืหน่วยงานบรกิารสงัคมในทอ้งถิน่ 
หากคณุเป็นผูเ้ขา้รว่มรับเอกสารใบรับรองจา่ย (voucher) คณุยงัสามารถตดิตอ่ PHA ในทอ้งถิน่ของคณุไดด้ว้ย 
หากคณุเป็นผูเ้ขา้รว่มบา้นพกัสาธารณะ คณุมสีทิธทิีจ่ะสง่ค ารอ้งทกุขต์ามขัน้ตอนทีร่ะบใุนสญัญาเชา่  
 

 ฉนัท าอะไรไดบ้า้งเพือ่หลกีเลีย่งการฟ้องขบัไลห่ากฉนัคา้งคา่เชา่ถงึก าหนดช าระ? 
คา่เชา่ยงัคงถงึก าหนดช าระและสะสมไปเรือ่ย ๆ หากไมม่กีารจา่ย หากคณุมคีา่เชา่คา้งจา่ย โปรดพดูคยุกบั PHA 
ทันทเีกีย่วกบัทางเลอืกทีเ่ป็นไปไดด้า้นลา่ง:  
(1) หากคณุมรีายไดล้ดลงหรอืสถานการณ์เปลีย่นแปลงไป 

ซึง่ท าใหค้ณุช าระคา่เชา่ใหต้รงเวลาไดย้ากล าบาก ใหแ้จง้ PHA เพือ่พสิจูนร์ายไดข้องคณุใหม ่ 
 ส าหรับทัง้ผูเ้ขา้รว่มบา้นพักสาธารณะและผูเ้ขา้รว่มเอกสารใบรับรองจา่ย PHA 

จะตรวจสอบรายไดปั้จจบุนัของคณุ และปรับคา่เชา่เพือ่สะทอ้นการเปลีย่นแปลง  
o ค าแนะน า! หากรายไดท้ีเ่ปลีย่นแปลงไมไ่ดร้ายงานอยา่งทันทว่งท ีใหส้อบถาม PHA 

ถงึนโยบายการปรับคา่เชา่ทีม่ผีลยอ้นหลัง (บางรายอาจอนุญาต บางรายอาจไมอ่นุญาต) 
 นอกจากนี ้คณุยงัสามารถสอบถาม PHA ไดว้า่ 

คณุมสีทิธขิอขอ้ยกเวน้คา่เชา่ขัน้ต ่าเนือ่งจากความยากล าบากหรอืไม ่ PHA 
ทกุรายมขีอ้ก าหนดทีต่อ้งมอบขอ้ยกเวน้คา่เชา่ขัน้ต า่เนือ่งจากความยากล าบาก  
คณุสามารถตรวจสอบนโยบายแรกเขา้และการครอบครองตอ่เนือ่ง (Admission and Continued 
Occupancy Policy, ACOP) หรอืแผนการบรหิารจดัการ (Administrative Plan) ของ PHA ได ้

หากคณุสญูเสยีรายได ้ 
พดูคยุกบั PHA ของคุณทนัทเีกีย่วกบัความเป็นไปไดใ้นการลดคา่เชา่ 
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เพือ่ดขูอ้มลูนโยบายทอ้งถิน่ของ PHA ส าหรับขอ้ยกเวน้เนือ่งจากความยากล าบาก 
หรอืคณุสามารถตดิตอ่ PHA ไดโ้ดยตรง 

(2) ผูเ้ขา้รว่มบา้นพกัสาธารณะและผูเ้ขา้รว่มเอกสารใบรับรองจา่ยทกุคนมทีางเลอืกทีจ่ะจา่ยคา่เชา่ทีค่า้งยอ้นหลั
งเป็นกอ้นไดภ้ายในวันที ่24 กรกฎาคม 2020 PHA 
และเจา้ของทีจ่ะไมส่ามารถเรยีกเก็บคา่ปรับลา่ชา้หรอืดอกเบีย้ส าหรับคา่เชา่ทีค่รบก าหนดในเดอืนเมษายน 
พฤษภาคม มถินุายน และกรกฎาคม 2020 ได ้

(3) หากคณุไมส่ามารถจา่ยคา่เชา่ทีค่า้งเป็นกอ้นได ้ใหส้อบถาม PHA หรอืเจา้ของที ่
(หากคณุเป็นผูเ้ขา้รว่มเอกสารใบรับรองจา่ย) วา่ 
คณุสามารถท าขอ้ตกลงการจา่ยเงนิคนืส าหรับคา่เชา่ทีย่งัไมไ่ดจ้า่ยไดห้รอืไม ่
ดดูา้นลา่งส าหรับขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้ตกลงการจา่ยเงนิคนื  

o ค าแนะน า! การจา่ยเงนิ $1,200+ เนือ่งจากผลกระทบทางเศรษฐกจิของรัฐบาลกลาง (Federal 
Economic Impact payment หรอืเงนิกระตุน้) ไมไ่ดร้วมในการค านวณรายไดข้องคณุ 
เงนิสว่นนีส้ามารถใชจ้า่ยคา่เชา่ทีย่งัคา้งอยูไ่ด ้ผูพ้ านักเกอืบทกุคนทีเ่ป็นพลเมอืงสหรัฐฯ 
มสีทิธรัิบเงนิจ านวนนี ้หากคณุยงัไมไ่ดรั้บเงนิกระตุน้ 
โปรดเขา้ดเูว็บเพจนีเ้พือ่ตรวจสอบสถานะการจา่ยเงนิของคณุ และกรอกแบบฟอรม์งา่ย ๆ: 
https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment. 

o ค าแนะน า! เงนิสวัสดกิารวา่งงานชัว่คราวทีจ่า่ยเพิม่เตมิอกี $600 ตอ่สปัดาหต์ามกฎหมาย CARES 
ไมไ่ดร้วมในการค านวณรายไดข้องคณุ หากคณุไดรั้บสวสัดกิารพเิศษนี ้
เงนิสว่นนีส้ามารถใชจ้า่ยคา่เชา่ทีย่งัคา้งอยูไ่ด ้หากคณุตกงานและยงัไมไ่ดย้ืน่ขอสวสัดกิารวา่งงาน 
คณุสามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิวธิยีืน่ขอสวัสดกิารวา่งงานไดท้ี:่ www.usa.gov/unemployment; 
www.careeronestop.org/LocalHelp/UnemploymentBenefits.  หมายเหต:ุ 
สวัสดกิารวา่งงานชัว่คราวเพิม่เตมิ $600 ตอ่สปัดาหต์ามกฎหมาย CARES จะหมดอายใุนวันที ่31 
กรกฎาคม 2020 และการยืน่ขอสวัสดกิารตอนนีอ้าจไมรั่บรองวา่จะไดรั้บเงนิสวัสดกิารสว่นนีเ้พิม่เตมิ 
แตค่ณุยงัคงมสีทิธรัิบเงนิประกนัการวา่งงานตามปกต ิ

(4) PHA ของคณุอาจทราบเกีย่วกบัขอ้มลูทรพัยากรในทอ้งถิน่ทีช่ว่ยเหลอืเกีย่วกบัคา่เชา่ สาธารณูปโภค 
และความจ าเป็นพืน้ฐานอืน่ ๆ 
คณุยงัสามารถโทรเบอร ์211 จากโทรศัพทใ์ดก็ได ้หรอืเขา้ไปที ่211.org 
เพือ่ดขูอ้มลูเกีย่วกบัความชว่ยเหลอืทางการเงนิฉุกเฉนิ นอกจากนี ้
โปรดดสูว่นบรกิารและแหลง่ขอ้มลูทีท่า้ยเอกสารนีส้ าหรับรายชือ่แหลง่ขอ้มลูทีอ่าจใชไ้ด ้

 ขอ้ตกลงการจา่ยเงนิคนืคอือะไร และเงือ่นไขเพือ่หลกีเลีย่งการฟ้องขบัไลค่อือะไร?  
ขอ้ตกลงการจา่ยเงนิคนืเป็นสญัญาทีเ่ป็นลายลักษณ์อกัษรและลงนามระหวา่งคณุกบั PHA 
หรอืหน่วยงานเกีย่วกบัทีพั่กอาศัยสาธารณะ (ส าหรับผูเ้ขา้รว่มบา้นพักสาธารณะ) หรอืกบัเจา้ของทีข่องคณุ 
(ส าหรับผูเ้ขา้รว่มเอกสารใบรับรองจา่ย) ซึง่ระบจุ านวนคา่เชา่ทีค่ณุยงัคา้งอยู ่
และก าหนดขอ้ตกลงวา่คณุจะจา่ยเทา่ใดในแตล่ะเดอืนและเป็นเวลากีเ่ดอืน (เชน่ คณุคา้งคา่เชา่ $500 
และคณุตกลงทีจ่ะจา่ยเงนิ $50 เพิม่เตมิจากคา่เชา่ปกตใินแตล่ะเดอืนเป็นเวลา 10 เดอืน)  
การท าขอ้ตกลงการจา่ยเงนิคนืจะเป็นไปตามดลุยพนิจิของ PHA หรอืเจา้ของที ่
การจา่ยเงนิลา่ชา้และการขาดจา่ยตามขอ้ตกลงการจา่ยคนืเงนิอาจสง่ผลใหม้กีารเลกิสญัญาเชา่และ/หรอืความช่

วยเหลอืได ้ ส าหรับผูเ้ขา้รว่มบา้นพักสาธารณะ 
เงือ่นไขขอ้ตกลงการจา่ยเงนิคนืจะก าหนดอยูใ่นนโยบายคา่แรกเขา้และการครอบครองตอ่เนือ่ง (ACOP) ของ 
PHA และในขอ้ตกลงการจา่ยคนืเงนิเป็นลายลักษณ์อกัษร 
ผูเ้ขา้รว่มเอกสารใบรับรองจา่ยจะตอ้งตอ่รองกบัเจา้ของทีโ่ดยตรงเพือ่ก าหนดเงือ่นไขของขอ้ตกลงการจา่ยเงนิคื
น   
 
 

  
  

 ฉนัควรท าอยา่งไรหากผลตรวจโควดิ-19 ของฉนัเป็นบวก? 

ขอ้มลูและขอ้กงัวลดา้นความปลอดภยัเกีย่วกบัโควดิ-19 

 

https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment
http://www.usa.gov/unemployment
http://www.careeronestop.org/LocalHelp/UnemploymentBenefits
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PHA อาจขอใหค้ณุรายงานตัวเองวา่ผลการตรวจของคณุเป็นบวกหรอืไม่ 

หรอืไดส้มัผัสกบัผูท้ีม่ผีลตรวจเป็นบวกหรอืไม ่ทัง้นีเ้พือ่ปกป้องผูเ้ชา่รายอืน่และเจา้หนา้ที ่คณุไมจ่ าเป็นตอ้งบอก 

PHA หรอืเจา้ของทีเ่กีย่วกบัการวนิจิฉัยโรค อยา่งไรก็ตาม 

การแบง่ปันขอ้มลูนีจ้ะชว่ยปกป้องเจา้หนา้ทีแ่ละผูอ้ ืน่ทีค่ณุอาจตดิตอ่ดว้ย   

 ฉนัมสีทิธทิราบวา่ผูเ้ชา่คนอืน่มผีลการตรวจโควดิ-19 เป็นบวกหรอืไม?่  

PHA ของคณุไมจ่ าเป็นตอ้งแบง่ปันขอ้มลูการวนิจิฉัยโควดิ-19 ทีม่อียูก่บัคณุ อยา่งไรก็ด ีPHA 

บางรายอาจแจง้ผูเ้ชา่หากมคีนในอาคารมผีลตรวจโควดิ-19 เป็นบวก 

 จะท าอยา่งไรถา้ฉนัมคี าถามหรอืขอ้กงัวลเกีย่วกบัการจดัการและการบ ารงุรกัษาทีพ่กั? 

คณุควรตดิตอ่ PHA หรอืเจา้ของทีพ่รอ้มถามขอ้กงัวลเกีย่วกบัค าขอการจัดการและการบ ารงุรักษาทีพ่กั  

ค าตอบส าหรับขอ้กงัวลหรอืค าขอทีไ่มเ่รง่ดว่นอาจมขีอ้จ ากดัหรอืลา่ชา้ PHA 

บางรายปิดส านักงานเพือ่ลดการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 แตพ่รอ้มตอบค าถามทางโทรศัพท ์อเีมล 

หรอืพอรท์ลัออนไลน ์ส านักงานบางแหง่อาจลดการชว่ยเหลอืสนับสนุนแบบพบปะ 

และ/หรอือาจตอบสนองตอ่เหตฉุุกเฉนิเทา่นัน้ ตรวจสอบดวูา่มใีบปลวิหรอืขอ้ความตดิประกาศในอาคารหรอืรอบ 

ๆ ส านักงานบรหิารจัดการทีพั่กพรอ้มขอ้มลูเพิม่เตมิหรอืไม ่

 PHA ตอ้งท าความสะอาดหอ้งของฉนัอยา่งเป็นมอือาชพีหรอืไม ่หากมผีูต้ดิเชือ้ในอาคารของฉนั?  

ไม ่PHA เป็นผูรั้บผดิชอบในการท าความสะอาดบรเิวณสว่นกลาง และคณุเป็นผูรั้บผดิชอบในหอ้งของคณุ  

 สภาผูอ้ยูอ่าศยัของฉนัสนบัสนนุผูเ้ชา่ในชว่งเวลาเชน่นีอ้ยา่งไร? 

สภาผูอ้ยูอ่าศัยอาจสนับสนุนความพยายามทีเ่กีย่วขอ้งกบัโควดิ-19 

โดยใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานทอ้งถิน่เพือ่จัดการฝึกอบรมและเป็นแหลง่ขอ้มลูใหผู้อ้ยูอ่าศัย จัดการส ารวจ 

และรวบรวมขอ้มลูจากผูอ้ยูอ่าศัยเกีย่วกบัการท างานและปัญหาดา้นโควดิ-19 ทีจ่ าเป็นตอ้งน าเสนอตอ่ PHA 

และรวบรวมรายการแหลง่ขอ้มลูทอ้งถิน่ 

สภาผูอ้ยูอ่าศัยยงัสามารถใชก้องทนุผูเ้ขา้รว่มการเชา่เพือ่เป็นสมาชกิการใชเ้ทคโนโลยกีารประชมุผา่นวดิโีอ 

(เชน่ Zoom) เพือ่จัดการประชมุและการฝึกอบรมผา่นระบบเสมอืนจรงิ และบรกิารสง่ขอ้ความจ านวนมากได ้

เพือ่สือ่สารขอ้มลูส าคัญ (เชน่ Twilio, Simpletexting หรอื eztexting) 

 จะท าอยา่งไร ถา้ฉนัไมส่ามารถปฏบิตัติามขอ้ก าหนดการบรกิารชุมชนและการพึง่พาตนเอง 
(Community Service and Self Sufficiency Requirement, CSSR) 
ส าหรบับา้นพกัสาธารณะเนือ่งจากโควดิ-19 ได?้ 

CSSR มผีลบงัคับใชเ้ฉพาะผูเ้ขา้รว่มบา้นพักสาธารณะ และไมเ่กีย่วกบัผูเ้ขา้รว่มเอกสารใบรับรองจา่ย  PHA 

ของคณุอาจละเวน้ขอ้ก าหนดการบรกิารชมุชนเนือ่งจากโควดิ-19  สอบถามวา่ PHA มกีารละเวน้หรอืไม ่

และตดิตอ่เจา้หนา้ทีบ่รกิารผูอ้ยูอ่าศัยของ PHA 

หรอืผูป้ระสานงานบรกิารเพือ่ชว่ยหากจิกรรมบรกิารสงัคมและการพึง่พาตนเอง 

และค าแนะน าเกีย่วกบัการปฏบิตัติามขอ้ก าหนด 

 ฉนัสามารถขอใหผู้ต้รวจสอบสวมใสอ่ปุกรณ์ป้องกนัตวัสว่นบคุคล (PPE) 
กอ่นเขา้หอ้งของฉนัไดห้รอืไม?่ 

ได ้หากคณุรูส้กึไมส่บายใจทีเ่จา้หนา้ที ่PHA เขา้สูบ่า้นของคณุโดยไมส่วมใส ่PPE เชน่ 

หนา้กากอนามยัหรอือปุกรณ์ป้องกนัใบหนา้ โปรดแจง้เจา้หนา้ที ่PHA 

อยา่งสภุาพวา่เจา้หนา้ทีค่วรปฏบิตัติามแนวทางของ CDC 

และค าแนะน าของเจา้หนา้ทีด่า้นสขุภาพของรัฐหรอืทอ้งถิน่   
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 VAWA คอือะไร? ฉนัไดร้บัการคุม้ครองโดย VAWA หรอืไม?่ 

o รัฐบญัญตัติอ่ตา้นความรนุแรงตอ่ผูห้ญงิ (Violence Against Women Act, VAWA) 
ใหก้ารคุม้ครองส าหรับเหยือ่ความรนุแรงในครอบครัว ความรนุแรงระหวา่งการคบหา การลว่งเกนิทางเพศ 
และการสะกดรอยตาม (เรยีกวา่ “อาชญากรรม VAWA”)  

o ความคุม้ครองนีม้อบใหโ้ดยไมค่ านงึถงึเพศ   

 การคุม้ครอง VAWA ของฉนัมกีารเปลีย่นแปลงเนือ่งจากการกกัตวัส าหรบัโควดิ-19 หรอืไม?่ 

o ไม ่หากคณุเป็นเหยือ่ของอาชญากรรม VAWA การคุม้ครองของคณุยงัคงเหมอืนเดมิในชว่งโควดิ-19  
คณุจะไมถ่กูปฏเิสธการใหค้วามชว่ยเหลอืหรอืถกูยตุคิวามชว่ยเหลอืทีไ่ดรั้บเนือ่งจากหรอืทีเ่ป็นผลโดยตรงจา
กความรนุแรงในครอบครัว ความรนุแรงระหวา่งการคบหา การลว่งเกนิทางเพศ หรอืการสะกดรอยตาม  

o นอกจากนี ้การเป็นเหยือ่ของอาชญากรรม VAWA 
ไมส่ามารถถกูน ามาพจิารณาวา่เป็นการละเมดิสญัญาเชา่ทีร่า้ยแรงหรอืทีเ่กดิขึน้ซ ้า 
หรอืเป็นสาเหตทุีส่มควรในการยกเลกิความชว่ยเหลอื ยกเลกิสญัญาเชา่ หรอืการครอบครองของคณุ 
อยา่งไรกต็าม PHA หรอืเจา้ของจะประเมนิเหตกุารณ์แลว้แตก่รณีไป 
เมือ่มภียัคกุคามจรงิและชดัแจง้ตอ่ผูเ้ชา่รายอืน่ ๆ 
 

 จะท าอยา่งไร ถา้ฉนัตอ้งยา้ยเพือ่หนกีารท ารา้ยในระหวา่งโควดิ-19? 
o คณุสามารถขอการยา้ยฉุกเฉนิไดจ้าก PHA ของคณุ  PHA 

ทกุรายตอ้งมแีผนการยา้ยฉุกเฉนิทีร่ะบรุายละเอยีดของผูท้ีม่สีทิธ ิเอกสารทีจ่ าเป็น (ถา้ม)ี 
วธิกีารรักษาความลบัของ PHA และขัน้ตอนที ่PHA ใชเ้พือ่ด าเนนิการยา้ยฉุกเฉนิ 
 

 ฉนัตอ้งใชเ้อกสารอะไรบา้งส าหรบัค าขอการยา้ยฉุกเฉนิ? 
o PHA ไมจ่ าเป็นตอ้งขอเอกสารและอาจยอมรับค าชีแ้จงดว้ยวาจา 

เอกสารทีต่อ้งใชจ้ะมรีะบใุนแผนการยา้ยฉุกเฉนิของ PHA 
o หากตอ้งใชเ้อกสาร คณุอาจใหเ้อกสารใด ๆ ตอ่ไปนีต้ามทีค่ณุเลอืก ไดแ้ก:่ การยนืยนัตัวเองโดยใช ้

(แบบฟอรม์ HUD-5382) หรอื ใหเ้อกสารจากผูท้ีช่ว่ยเหลอืคณุจากการถกูท ารา้ย (พนักงาน ตัวแทน 
หรอือาสาสมคัรของหน่วยงานผูใ้หบ้รกิารเหยือ่, ทนายความ หรอืบคุลากรทางการแพทย ์หรอืจติแพทย)์ 
หรอื บนัทกึของหน่วยงานดา้นปกครอง (รวมถงึรายงานของต ารวจและค าสัง่หา้มจากศาล) 
 

 จะท าอยา่งไร ถา้ฉนัตอ้งการใหผู้ท้ ารา้ยออกจากหอ้งของฉนัในชว่งโควดิ-19? 
o สทิธ ิVAWA ของคณุยงัคงไดรั้บความคุม้ครองในระหวา่งชว่งโควดิ-19  

หากสมาชกิในครอบครัวเกีย่วขอ้งในกจิกรรมซึง่ถอืเป็นความผดิโดยตรงทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาชญากรรม VAWA 
โปรดตดิตอ่ PHA หรอืเจา้ของทีเ่พือ่หารอืทางเลอืกทีม่ใีหค้ณุ  
 

 วธิที ีป่ลอดภยัทีส่ดุและเป็นความลบัทีส่ดุในการสือ่สารกบั PHA 
ในกรณีทีผู่ก้ระท าผดิเป็นสมาชกิในครวัเรอืนคอือะไร?  
o โปรดแจง้ให ้PHA ทราบถงึวธิสีือ่สารกบัคณุทีป่ลอดภยัทีส่ดุ ขอ้มลูทัง้หมดทีแ่บง่ปันกบั PHA 

จะไดรั้บการเก็บเป็นความลบัอยา่งเขม้งวด   
 

 หมายความวา่เหยือ่ VAWA จะไมส่ามารถถกูฟ้องขบัไลห่รอืถกูยกเลกิความชว่ยเหลอืใชห่รอืไม?่ 
o ไมใ่ช ่VAWA ไมไ่ดห้า้มมใิห ้PHA 

หรอืเจา้ของทีฟ้่องขบัไลห่รอืยกเลกิการชว่ยเหลอืส าหรับการละเมดิทีไ่มเ่กีย่วกบัอาชญากรรม VAWA ทัง้ 
PHA หรอืเจา้ของทีต่อ้งใชม้าตรฐานเดยีวกบัคณุเหมอืนกบัผูเ้ชา่คนอืน่ ๆ 

การป้องกนัความรนุแรงในครอบครวัและความรนุแรงทางเพศ  
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PHA/เจา้ของทีย่งัสามารถฟ้องขบัไลค่ณุไดส้ าหรับการละเมดิสญัญาเชา่รา้ยแรงหรอืทีเ่กดิขึน้ซ ้าซึง่ไมใ่ชจ่าก 
VAWA หรอืหาก PHA/เจา้ของทีส่ามารถแสดงไดว้า่มภียัคกุคามจรงิและทีช่ดัเจนตอ่ผูเ้ชา่อืน่ ๆ หรอืเจา้หนา้ที ่

 มขีอ้ก าหนดให ้PHA ตอ้งแจง้ฉนัเกีย่วกบัการคุม้ครองสถานทีพ่กั VAWA ของฉนัหรอืไม?่ 
o ใช ่PHA ตอ้งแจง้คณุเกีย่วกบัการคุม้ครอง VAWA ของคณุ 

ไมช่า้กวา่เมือ่คณุถกูปฏเิสธการจา่ยคา่แรกเขา้หรอืความชว่ยเหลอื เมือ่คณุไดรั้บความชว่ยเหลอื 
และเมือ่คณุไดรั้บการแจง้เกีย่วกบัการยกเลกิความชว่ยเหลอื 
 

 ฉนัควรท าอยา่งไร หากฉนัไมส่บายใจ ตกอยูใ่นสภาพวกิฤต ิหรอืตอ้งการพูดคยุกบัใครสกัคนทนัท?ี 
o ส าหรับความชว่ยเหลอืเกีย่วกบัความสมัพันธแ์บบทารณุทีไ่มป่ลอดภยั 

คณุสามารถโทรตดิตอ่สายดว่นความรนุแรงในครอบครัวแหง่ชาต ิ(National Domestic Violence Hotline) 
ไดท้ีห่มายเลข 1-800-799-7233 หรอืส าหรับผูท้ีก่ารไดย้นิบกพรอ่งไดท้ีห่มายเลข 1-800-787-3224 
(TTY) หรอืสง่ขอ้ความ LOVEIS ไปที ่22522 

o ส าหรับความชว่ยเหลอืเกีย่วกบัการลว่งละเมดิทางเพศ 
คณุสามารถตดิตอ่สายดว่นการละเมดิทางเพศแหง่ชาต ิ(National Sexual Assault Hotline ( RAINN)) 
ไดท้ีห่มายเลข 1-800-656-4673  

 แหลง่ขอ้มลูเพิม่เตมิ: 
o ส าหรับความชว่ยเหลอืเกีย่วกบัการสะกดรอยตาม 

โปรดเยีย่มชมศนูยข์อ้มลูการสะกดรอยตามของเหยือ่อาชญากรรม (Victims of Crime’s Stalking Resource 
Center) ที ่https://www.victimsofcrime.org/our-programs/stalking-resource-center  

o หากตอ้งการดรูายชือ่ของกลุม่พันธมติรระดับทอ้งถิน่ส าหรับทกุรัฐ 
เขา้ไปทีก่ลุม่พันธมติรระดับชาตเิพือ่ตอ่ตา้นความรนุแรงในครอบครัว (National Coalition Against 
Domestic Violence) ที ่https://ncadv.org/state-coalitions  

 
 

 

 สายดว่นความล าบากจากภยัพบิตั ิ(Disaster Distress Helpline) – 1 (800) 985-5990 – 
คอืสายดว่นแหง่ชาตเิพือ่ใหค้ าปรกึษาในสถานการณ์วกิฤตสิ าหรับผูท้ีป่ระสบความทกุขใ์จทีเ่กีย่วขอ้งกบัภยัพบิตั ิ
ทางธรรมชาตหิรอืทีเ่กดิจากมนุษย ์

 สายดว่นความรนุแรงในครอบครวัแหง่ชาต ิ(National Domestic Violence Hotline) – 
https://www.thehotline.org หรอื 1 (800) 799−7233 หรอื TTY 1 (800) 787−3224 – 
คอืสายดว่นทีรั่กษาขอ้มลูเป็นความลับส าหรับผูใ้ดกต็ามทีป่ระสบความรนุแรงในครอบครัว ตอ้งการขอ้มลู 
หรอืสงสยัเกีย่วกบัแงม่มุทีไ่มด่ใีนความสมัพันธข์องตนเอง 
หากคณุไมส่ามารถพดูคยุทางโทรศัพทไ์ดอ้ยา่งปลอดภยั โปรดสง่ขอ้ความ LOVEIS ไปที ่1 (866) 331-9474 
หรอืเขา้ไปทีเ่ว็บไซตเ์พือ่เริม่การแชทออนไลน ์
 

 211 – กดหมายเลข 211 จากโทรศพัทใ์ด ๆ หรอืเขา้ไปที ่211.org และคน้หาตามรหัสไปรษณีย ์
นีค่อืสายดว่นทีจ่ะเชือ่มโยงคณุกบัความชว่ยเหลอืฉุกเฉนิและบรกิารสนับสนุนอืน่ ๆ ในชมุชนของคณุ 
การตดิตอ่ทัง้หมดจะไดรั้บการเก็บเป็นความลบัและสามารถตดิตอ่ไดโ้ดยไมร่ะบตุัวตน 
และผูต้ดิตอ่สามารถขอบรกิารแปลได ้180 ภาษา 
 

 ประกนัการวา่งงาน – www.usa.gov/unemployment – ดวูา่คณุมสีทิธรัิบสวัสดกิารการวา่งงานหรอืไม ่
กฎหมายรัฐบาลกลางใหมม่อบสวัสดกิารการวา่งงานส าหรับผูป้ระกอบการอสิระและแรงงานอสิระ 
โดยเพิม่สวัสดกิารเพิม่เตมิอกี $600 ตอ่สปัดาห ์และเพิม่สวัสดกิารเพิม่เตมิอกี 13 
สปัดาหจ์ากจ านวนสปัดาหท์ีรั่ฐใหอ้ยูใ่นปัจจบุนั นอกจากนี ้รัฐตา่ง ๆ 
ยงัไดรั้บอนุญาตใหม้อบสวสัดกิารการวา่งงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัโควดิ-19 ดว้ย เชน่ 
เมือ่บคุคลหนึง่ออกจากงานเนือ่งจากเสีย่งทีจ่ะตอ้งสมัผัส หรอืตดิเชือ้ หรอืตอ้งดแูลสมาชกิในครอบครัว, 

บรกิารและแหลง่ขอ้มลู 

 

https://www.victimsofcrime.org/our-programs/stalking-resource-center
https://ncadv.org/state-coalitions
https://www.thehotline.org/
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นายจา้งทีห่ยดุกจิการชัว่คราวเนือ่งจากโควดิ-19 ซึง่หมายความวา่พนักงานไมส่ามารถไปท างานได ้
หรอืบคุคลทีถ่กูกกัตวัแตค่าดวา่จะกลับไปท างานหลังจากการกกัตวัสิน้สดุลง 

 
 เครือ่งมอืคน้หาสวสัดกิารวา่งงาน Career One Stop – 

www.careeronestop.org/LocalHelp/UnemploymentBenefits – 
คน้หาวธิกีารยืน่ขอสวสัดกิารวา่งงานในรัฐของคณุ 
 

 เงนิอดุหนนุเนือ่งจากผลกระทบทางเศรษฐกจิ  – https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment  – 
ดวูา่คณุมสีทิธรัิบการจา่ยเงนิเนือ่งจากผลกระทบทางเศรษฐกจิตัง้แต ่$1,200 ถงึ $2,400 หรอืไม ่
(หรอืมากกวา่นีห้ากมผีูอ้ยูใ่นความดแูลทีม่คีณุสมบตัเิขา้เกณฑ)์  

 
 การเตรยีมภาษฟีร ี – https://irs.treasury.gov/freetaxprep  – 

รับความชว่ยเหลอืในการยืน่ภาษีของคณุไดฟ้ร ีโดยอาสาสมคัรทีไ่ดรั้บการฝึกอบรม 
 

 หนว่ยงานกจิกรรมระดบัชุมชน – https://communityactionpartnership.com/find-a-cap/ – 
ตดิตอ่หน่วยงานกจิกรรมระดบัชมุชนของคณุ เพือ่สอบถามบรกิารทีอ่าจมนี าเสนอ เชน่ 
ความชว่ยเหลอืเงนิฉุกเฉนิส าหรับคา่เชา่หรอืสาธารณูปโภค 

 
 ชว่ยเหลอืคา่สาธารณูปโภค – www.usa.gov/help-with-bills  – 

เรยีนรูเ้กีย่วกบัโครงการของรัฐเพือ่ชว่ยจา่ยคา่ไฟฟ้าและคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ 
 
 ความชว่ยเหลอืช ัว่คราวส าหรบัครอบครวัทีข่าดแคลน (Temporary Assistance for Needy 

Families (TANF)) – https://www.benefits.gov/benefit/613  
 

 การดแูลเด็ก - https://www.childcare.gov/covid-19  - 
ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัทรัพยากรการดแูลเด็กในรัฐของคณุ รวมถงึชว่ยหาสถานรับดแูลเด็ก  
 

 ส านกังานจดัหางานในชว่งโควดิ-19 – https://needajobnow.usnlx.com – 
คอืเว็บไซตแ์สดงรายการงานทีต่อ้งการจา้งจากนายจา้งซึง่ไดรั้บการตรวจสอบแลว้ทีก่ าลังหาคนงานในขณะนี ้
 

https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment
https://www.benefits.gov/benefit/613
http://211.org/
http://www.usa.gov/help-with-bills
https://www.benefits.gov/benefit/613
https://www.childcare.gov/covid-19
https://needajobnow.usnlx.com/

